Golfers@work editie 2015
Golfers@Work is een jaarlijks terugkerend social event op de Nieuwegeinse Golfclub
Leden doen graag iets terug voor hun vereniging.
Na een welkomst-kopje- koffie kon men kiezen
voor een klus.
Er liggen lijsten met klussen en een opgave van
het gereedschap dat bij die specifieke klus hoort.
Dat kiezen blijkt in zorgvuldig overleg te
gebeuren. Opvallend veel clubjes die we vaak
samen zien golfen besluiten ook flightgewijs te
gaan klussen. Laat mij de ballenwassers maar
schoonmaken; hoor je alleen op een
Golfers@Workdag op de Nieuwegeinse.
Ruim 40 Leden van de Nieuwegeinse golfclub
werkten op de zaterdagochtend van 28 maart
samen aan een mooiere golfomgeving. Het gaat
hier over een inspirerende voorjaarschoonmaak.

Wanneer tegen half elf de koffiecar met koek in
beeld komt is het tijd voor een tussentijdse
evaluatie.

Dit keer dus geen golfhandschoen maar een
werkhandschoen. Het idee is dat je op een
mooiere baan ook beter gaat spelen. Nooit
bewezen maar heel voor de hand liggend. De
werkzaamheden?
Zwerfvuil
verzamelen,
holeborden
en
terrassen
schoonmaken,
takenrillen aanvullen, nesten schoonmaken en
bloembakken opnieuw vullen. En nog veel meer.
Precies die dingen die buiten het reguliere
onderhoudsprogramma vallen.
Er wordt opvallend veel gelachen en dat kan niets
anders betekenen dan dat alles tot volle
tevredenheid verloopt. De organiserende
baancommissie ,de commissie Duurzaam Golf en
de facilitaire commissie prijzen zich intussen
gelukkig dat ook dit jaar het weer onverwacht
gunstig uitpakt. Na twee uur intensief met elkaar
in de weer te zijn geweest wordt het sein ‘brand
meester ‘gegeven. Een gezellig samenzijn aan een
smakelijke lunch sluit deze ochtend af.
Gezelligheid en elkaar ontmoeten, nut en
noodzaak zijn de motieven om samen de handen
uit de mouwen te steken. Dat er dit jaar, ondanks
de slechte weersvoorspellingen ruim 40
inschrijvingen waren zegt genoeg over de ambitie.
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Of de schone baan uiteindelijk ook beter golfspel
opgeleverd heeft verteld het verhaal niet.
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